
Turó de Galzeran o d’en Mates 484m. 
 
Cim: Turó de Galzeran o d’en Mates. (Vallès Oriental) 
Data: Dimarts dia 19 de març de 2019. 
Participants (9): Joan Aubia, Joan Gassol, Joan Mª Boada, Joan Marqués, 
Josep Fàbregues, Josep Mariné, Rosa Mari de Vidiella, Toni Coll i Pere López. 
Inici: Carrer Font Sunyera a Santa Maria de Martorelles. 
Final: Carrer Font Sunyera a Santa Maria de Martorelles. 
Circular: Si. 
Temps real: 02:32 hores. 
Temps total: 03:43 hores. 
Desnivell: 295 metres. 
Desnivell acumulat: 351 metres. 
Distància: 8,5 quilòmetres. 
Dificultat: Fàcil. 
 
El dimarts dia 19 de març de 2019, després de l’habitual re agrupament a 
Altafulla per encabir-nos en dos cotxes, anem fins al llogaret de Santa Maria de 
Martorelles, on deixem el cotxe al carrer de Font Sunyera i comencem a 
caminar quan són les 08:50 hores del matí. 
 

            
      Carrer Font Sunyera a Santa Maria            Arribant a Font Sunyera. 
      de Martorelles. 
 
Comencem caminant carrer amunt i de seguida s’acaba, hi ha una cadena que 
no permet el pas als cotxes i allí mateix comença una pista de terra, la seguim i 
als pocs metres trobem un panell que ens diu que som al Parc de la Serralada 
Litoral, estem seguint el sender local SL-C 120 i anem en direcció Est. 
 
Als deu minuts arribem a una fondalada on es troba la font Sunyera, el camí 
continua al costat de la font, a la dreta i amunt. 
 

            
                      Font Sunyera.                      Joc de llums al bosc de Can Mates. 



 
Anem pujant i canviant un seguit de pistes fins que quan són les 09:51 hores 
arribem a un turó on hi ha una torre de guaita, estem en una balconada i tenim 
una vista sobre Barcelona i tot el que l’envolta espectacular, però no hem 
arribat encara al cim, per fer-ho hem de retrocedir uns quants metres i agafar 
un camí marcat amb el SL-C 120 amunt a l’esquerra, i en cosa de dos minuts 
som dalt del cim. 
 

            
      Vista del Vallès Oriental, Montserrat     Avant cim amb la torre de guaita. 
      y la Mola de Sant Llorenç de Munt. 
 
Som a 484 metres d’alçada, i dalt del cim hi ha un gran piló geodèsic construït 
d’obra. 
 
Ens fem les fotos de rigor i aprofitem per esmorzar una mica, i quan són les 
10:35 hores sortim del cim de moment pel mateix camí que de pujada. 
 

 
Turó de Galzeran o d’en Mates 484 metres. 

 
A les 10:55 hores trobem un encreuament de pistes, aquí trobem el GR 97-3, el 
qual seguim cap a l’esquerra, però de seguida deixem la pista i agafem un 
bonic camí a l’esquerra que retalla un gran tomb de la pista. 
 
Quan tornem a trobar la pista la seguim a l’esquera i en pocs minuts trobem el 
Dolmen de Castellruf, el qual visitem i contemplem admirats, pensant com s’ho 
feien la gent de fa uns quatre mil anys per moure pedres tan grans i pesades. 
 



            
              Bosc de Can Mates.                              Dolmen de Castellruf. 
 
Seguim pista avall i de seguida trobem una altra pista, la creuem i agafem un 
camí que puja recte amunt fins el turó Castellruf, on es troben les runes d’un 
antic poblat ibèric, donem el tomb al toró visitant les runes i continuem baixant 
per l’altre costat del turó. 
 

            
Vistes del poblat ibèric del Turó de Castellruf. 

 
Quan són les 11:55 hores ens trobem dalt de tot de la Pedrera de Gallemí, 
cosa curiosa és que algú hi ha deixat a la vora del cingle, que al mateix temps 
serveix de mirador, dues butaques de cinema per qui es vulgui seure a 
contemplar les vistes. 
 
Continuem baixant i donant el tomb a la pedrera, la qual visitem per la seva 
part baixa. 
 

            
      Cap d’amunt de la Pedrera de                Pedrera de Gallemí des de sota. 
      Gallemí.        
 
Al sortir de la pedrera continuem baixant per la pista i quan són les 12:20 hores 
tornem a ser al cotxe, donant per acabada l’excursió d’avui. 



 

 
Mapa de la zona, recorregut en color carabassa. 


